
T A R C Z A. 

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA HADTUDO-
MÁNYI BIZOTTSÁGÁBÓL. 

A Magyar Tudományos Akadémia hadtudományi bizottsága szünet 
utáni első ülését november hó 8-án tartotta meg. Az ülésen részt vettek: 
Hollán Ernő altábornagy elnök, Szvetics József tábornok, Zsoldos 
Ferencz ezredes, Fröhlich Izor, Majláth Béla, Pauler Gyula, Szilágyi 
Sándor és Rónai Horváth Jenő százados előadó. 

Az előadó a következő munkálatokat mutatta be : 
1. Kiss Lajosnak a f. évi pályázaton dicséretet nyert munkáját, mely 

a szünet alatt a bírálat követelményeihez képest átdolgoztatott. E munka 
közlése az 1891-ik évi IV. évfolyam első füzetében fog megkezdetni. 

2. Zrínyi Miklós a költő és hadvezér hadtudományi munkáit. 
A hadtudományi bizottság még a múlt év márczius 9-én elhatározta, 
hogy Zrínyi Miklósnak, az első magyar hadtudományi írónak, s eddig 
egyetlen magyar katonai remekirónak örökbecsű hadtudományi műveit 
új és korszerű kiadásban közrebocsátja ; a szövegnek a meglevő kéziratok 
alapján történendő felülvizsgálatával és helyesbítésével, a szövegmagya-
rázatok és commentárok elkészítésével s az egésznek sajtó alá rendezésé-
vel a bizottság Rónai Horváth Jenő honvéd századost, a bizottság elő-
adóját bízta meg, ki a munkálatokat befejezvén, a kéziratot bemutatta s 
a bizottság rendelkezésére bocsátotta. 

A bizottság — úgy vélvén, hogy a magyar olvasó közönségnek 
Zrínyi remek munkáinál kedvesebb karácsonyi ajándékot alig nyújthat — 
elhatározta, hogy a munkát azonnal sajtó alá adja, hogy Zrínyi munkái 
még a karácsonyi könyvpiaczon megjelenhessenek. 

A mű tehát, az akadémia kiadásában, még a f. évi karácsonyra 
megjelenik. 



3. Szécsi Mór honvéd századosnak a hadtudományi bizottság meg-
bízásából irt: «Az 1866-évi osztrák-olasz háború» czímű munkáját. Szécsi 
százados a megbízást csak a mult év deczember havában nyerte, annál 
örvendete8ebb tehát, hogy e nagy fáradsággal s hosszadalmas tanulmá-
nyokkal járó munkát ez aránylag rövid idő alatt — legalább annak szö-
vegrészét — befejezte s a bizottságnak benyújthatta. 

A bizottság a beterjesztett szövegből látta, hogy Szécsi száza-
dos szándékát teljesen átértette s nagv gonddal, helyes anyag-beosztás-
sal s jeles irálylyal készült munkát végzett be. A munka bírálatát és a 
kiadásra vonatkozó intézkedéseket azonban azon időpontra halasztotta, 
amikorra a szerző a rajzmellékleteket is elkészíti s a mű teljessé válik. 

A bizottság teljesítette ezután Bálás György honvéd százados 
azon kérelmét, hogy az általa írandó 1866-ik évi osztrák-porosz háború 
beterjesztésének határideje egy évvel meghosszabbítassék. 

Az előadó bemutatta az akadémia irattárnoka Borovszky Samu 
által beterjesztett következő kéziratot: «Katonai vagy fegyvernöki mű-
szavak», Rittgräff után írta Sebestyén László, az 1839-ik évben. 

Miután a bizottság által még 1886-ban kezdeményezett «Katonai 
magyarázó szótár» ügyét a m. kir. honvédelmi ministerium vette a 
kezébe, a bizottság e kézírati műnek hasznát nem veheti, de arra sem 
tartja alkalmasnak, hogy a honvédelmi ministerium rendelkezésére bo-
csássa, mert gyarló műszavai egy a nyelvtudomány mai színvonalán álló 
műszótárban helyet úgy sem foglalhatnának. 

Végül Majláth Béla bizottsági tag jelenti, hogy a «Hadtörténelmi 
Múzeum» ügye ismét nagy lépéssel jutott előbbre az által, hogy a vallás-
és közoktatásügyi minister úr ő Nagyméltósága az 1891-ik évi költség-
vetésébe, a dologi kiadásokra szánt és a mult évihez hasonló összegen 
felül még 1000 forintot egy múzeumi segédör fizetésére is fölvett, ki már 
most kizárólag a magyar hadtörténelmi múzeum létesítésének előmunká-
lataira rendszeresítetett. 

Evvel kapcsolatban megemlítendő, hogy a nevezett minister úr 
ő Nagyméltósága a «Hadtörténelmi Múzeum» előzetes szervezési munká-
lataival dr. Szendrei Jánost, az országos régészeti társulat titkárát és az 
akadémia hadtudományi bizottságának külső tagját bízta meg, feladatául 
tűzvén ki, hogy egyrészt a külföldi nevezetesebb hadi múzeumokat, úgy-
mint a müncheni, karlsruhei, brüsszeli, drezdai, berlini és különösen a 
bécsi és párisi fegyvergyűjteményeket tanulmányozva, az ott levő magyar 
hadi emlékeket összeírja, másrészt pedig, visszatérve, az anyaggyűjtést 
még az idén az országban is megkezdje s különösen az erdélyrészi köz-
és magángyűjteményekben levő anyag összeírásával foglalkozzék. Szen-



drei hosszabb időre terjedő külföldi tanúlmányútjára október hó 20-ikán 
indúlt el. 

HADTÖRTÉNELMI APRÓSÁGOK. 

Jfyrykorú tudósítások Zrínyi Miklós a kötto és had-
vezér haláláról. Zrínyi Miklós halálának módja a szemtanú Bethlen 
Miklós önéletírása által eléggé beigazoltnak tekinthető ugyan, mind-
azonáltal a gyanú, hogy halála nem ily módon ment végbe, fönmaradt. 
Általánosan ismert dolog, hogy a gyanú első sorban magát Montecuccolit, 
Zrínyi legelkeseredettebb ellenségét érte, a mennyiben a közvélemény 
azon körülményből, hogy Zrínyi halála pillanatában csak egy olasz szolga 
volt mellette, bérgyilkosságot sejtett; legújabban nem ritkán találkozunk 
azon föltevéssel is, hogy Zrínyi, magasztos terveinek kivihetetlenségéről 
meggyőződve, életét saját kezével oltotta volna ki. 

A következő okiratok, a nádorhoz érkezett hivatalos jelentések 
alapján, beigazolják, hogy Zrínyi Miklós nemes életét valóban vadkan 
agyara oltotta ki, mint azt Bethlen Miklós megírta. 

I. 

Exellentissime Domine Princeps et Fili observandissime! 
Ezen órában vöttem Méltóságos Palatínus uram ő kglme sub 30 

praeterlopsi mensis Posonbul nékem szóló levelét, kiből keservesen értet-
tem annak az boldog emlékezetű vitéz horváthországi Bán Urnák vélet-
len halálát, melyet miképpen s hogy történt legyen ezen includált ő 
kglme levelének extractussábúl kglmed hittem, megérteni nem neheztely. 
In reliquo kívánom Isten kidet minden dolgaiban tegye szöröncséssé és 
tartsa meg kedves egésségben. Datum in arce Szathmár, die 11 Xbris 
Anno 1664. Excellentiae Yestrae 

Pater ad obsequium paratissimus 
Comes a Bottal m. pr. 

U. i. Teleki Uram ő kglme visszajövetelét óránkint várni fogom, 
Méltóságos Fejedelem kedves Uram Fiam, sok okra nézve tanácslom s 
javallom; az székelyhídi dolognak érje klmed a végét. En pedig kmk 
igaz szolgája maradok. 

Kívül czím : Excellentissimo Domino Domino Michaeli Apafi, prin-



cipi Regni Transilvaniae, Siculorum Comiti, nec non partium Regni Hun-
gáriáé Domino, Dno et Filio observandissimo. t 

Az előbbi levél melléklete (acclusum.) 

Ez elmúlt kedden mult egyhete, az az vitéz Horváth Bán valami 
vadászitul berekesztetött erdei disznók vadászatira kimönvén, egyet meg-
lőtt közülök s az mely legnagyobb disznó volt közülök, ki szagatván az 
hálót előbb, ment az erdőbe; ő szegény egy puskával le szálván lovárul 
az kopok cziliára bement a kopók után, és így nagyvéletlenül rárohanván 
az kopótlan bestia, nagy sebeket ejtett rajta, ugyanazon marczongtató 
sebekben az nagy kemény vitéz úr talpra állván, szolgáit biztatta, semmi 
sem, ígymond, fiaim, hozzátok el az hintómat; míg az hintóját elhozták, 
megbágyadván, lefeküdt és ugyanottan szörnyű halált holt meg és egy 
ilyen véletlen és képtelen halállal mult ki az az dicséretes vitéz, kinek 
lelke üdvözüljön kívánom. 

Eredetije a gróf Teleki-nemzetség közös levéltárában, Maros-
Vásárhelytt. Missilisek g. 885. sz. alatt. 

H. 

Naláczi István Teleki Mihálynak. 
Ez órában érkezék urunk ő Nsgának szóló levéllel kgdnek szóló 

levél is Szamosujvárbul, mely levél amint intitulálva van, urunknak ő 
Nagának s Bethlen János uramnak is tetszésekbül felszakasztván, tetszék 
ugy, hogy mindjárt küldjem utána keglmednek. Mi legyen benne irva 
megértheti kglmed. Azonban gr. Rottal uramnak ő Nsgának Zrínyi Mik-
lós uram szomorú hirtelen esetirül Palatínus ur ír egy levelet, melynek 
páriáját urunknak ő Nsgának beküldötte. Zrini Uram ő Nsga vadászi, 
holmi erdeieket egy erdőben békeritvén hálóval, az ur maga is kiment 
reájok ; azonban a többi között egy, az ki legnagyobb volt, elszakasztotta 
a hálót s kiszaladott; hogy az kopok csiholtak, az csiholásra utánna az 
ur csak egyedül lovárul gyalog szállott, az mint lőtte volna az erdeit, 
neki az urnák veszedelmesül, elmarczangolta, sértegette ugy, hogy ugyan-
ott meghalt csak hamar. Isten tudja, mivégre cselekedte ő Felsége. Rot-
tal ur Székelyhíd elrontását sok okokra, sietteti. In Katona, 19 dec. 1664. 
Naláczi István m. pr. 

Eredetije a Teleki-levéltárban 769. sz. 
Koncz József. 



A székelyhídi várfölszerelés> lőszer és hadi anyag 
elszállítása. Megelőző füzetünk apróságai közt közöltük Székelyhíd 
lerombolásának történetét, okmánytárában pedig a hadi fölszerelés, lőszer 
és hadi anyag azon részének leltárát, mely Nagy-Károlyba szállíttatott. 
A következő okirat mutatja, hogy e tárgyak még 1667 szeptemberben is 
Nagy-Károlyban valának, s azoknak Erdélybe való szállítását Apaffy 
Mihály fejedelem a következő okirat szerint csak ekkor rendeli el. 

Michael Apafi etc. Mivel a Székelyhídi munitiokat szükségesképpen 
kelletik már behozatnunk, káros lévén eddig is az országon kívül való 
létek, melyfelől már parancsoltunk is becsületes tanácsúr hívünk tekin-
tetes Nemzetes Bánffi Dénes uram által. Kegyelmednek is azért serio 
parancsoljuk, requiraltatván ő kegyelmétől, arra a szükségre rendeljen 
elégséges jó puskás lovasokat válogatva, kik jóidején oly készséggel is 
legyenek, hogy mihelt kívántatik, indulhassanak. Eidem de reliquo gra-
tiose propensi manemus. Datum in Castro nostro Radnoth, 28 Septem-
ber, 1667. Apafi m. pr. 

Kívül czím: Greneroso Michaeli Teleki de Szék, arcis et praesidii 
nostri Kőváriensis Capitaneo supremo etc. 

Eredetije a gróf Teleki nemzetség levéltárában. 855. 
K. J. 

Egykorú levél a lengyel örökösödési háborúról. 
773Z-.x) Bárányi István, özv. Kutas Istvánnénak. Édes Kedves Asszo-
nyom-Anyám ! Nem kétlem, hogy felőlünk sokféle hírek folynak ; azt is 
elhiszem, hitelre méltó bennek kevés lehet. Arra való nézve az én aláza-
tos, szoros kötelességemnek megbizonyítására, — mellyet eddig levelem 

*) II. Ágost halálával a lengyel trón fölött ennek fia, a későbbi 
III. Ágost és Leszczinszky Szaniszló vitatkoztak. A császár, VI. Károly, 
Oroszországgal Ágost, Francziaország, Anglia, Dánia és Svédország Sza-
niszló pártjára állottak. A császári szövetséges sereget Savoyai Jenő her-
czeg, a franczia sereget Berwick tábornagy vezette. Savoyai Jenő herczeg 
1734 ápril 14-én ment a rajnamelléki táborba, de a sereg csekély számá-
nál fogva (35,000, 80,000 franczia ellen), mit sem tehetett s nem akadá-
lyozhatta Philippsburgnak a francziák által történt bevételét sem. Berwick 
elesvén, utóda d'Asfeldt tábornagy ezután Mainz ostromába fogott, de mi-
dőn Jenő herczeg, most már 75,000 fővel, őt Mainz alá követte, d'Asfeldt 
szándékával fölhagyott. A két sereg ezután ide-oda mozgott, a nélkül, hogy 
döntő harczra került volna a sor.. A magyar huszárok e rövid hadjáratban me-
rész portyázásaikkal különösen kitűntek s az ellenséggel tulajdonkép csakis 
ők érintkeztek, mi a közlendő levélből is kitűnik. 



bizonyos kézhez juthatása módjának nem tudhatása miatt elmúlat-
nom kínteleníttettem, — ezúttal udvarolván, engedelmesen tudósítani 
Kglmedet kívántam : miképpen, hosszas masérozásunk után, a múlt július 
havának 14-ik napján Philipsburghoz az armadára békével elérkeztünk: 
az ellenség is bennünket erős sánczából vagy tíz ágyúlövéssel köszönte, 
de részekről rosszul czélozván, lövése mind alatt hullott és közöttünk 
csak görögve ment által. Mivel pedig az várban lévő kevés népünknek 
semmiképpen segítséggel nem lehettünk, útjának elzárása miatt: 17. July 
az szüntelen való éjjeli-nappali ágyúlövések és bombázások megszűnvén, 
a várat feladni kénteleníttettek, mi is armádástúl 21-dik onnan kevéssé 
visszafelé vonultunk és ott újabb táborban szállottunk ; ott is kevés ideig 
múlatván, midőn az ellenséget Máincz megszállására igyekezni értettük 
volna, elindúltunk és az három magyar regementek 9-dik Augusti által-
kelvén a Bajna vizén, Maincz alatt megszállánk; az nap bennünket 
pihenni engedvén, 10-dik tőllünk három órányira feküdt franczia arma-
dából kicsapott alkalmas ellenség ellen menénk, kivel is kevés elöljáróink 
megegyeledvén, közzűlök felest elejtettek és megszalasztották, részünkről 
is némely közkatonák elesvén és megsebesedvén. Utánnok az Herczegtől 
100 katonákkal magam commendéroztattam, egész a táboráig, honnan is 
8 rabokat, 4 egyes lovas talyigákat és 3 hordó bort hozék ; másnap ismét 
kimenvén, 14 lovakat nyerénk. Egy napja sem múlik, hogy valamit ne 
kapnánk. Úgy látszik, itt sem fogunk múlatni, mivel az ellenség egész 
bagázsiáját elindítván, tegnap hajnalban maga is utánnament visszafelé ; 
hová szándékozik ? nem tudhatjuk. Mindenféle szolgálat éjjel-nappal 
egyedül rajtunk fordúl meg, — a németség hever és nyugszik túl a vízen ; 
kivált lovaink már is igen megunták, nem is fogják sokáig győzhetni. 

En részemről — Istené érette a dícsősség ! mind ennyi fárad-
ságos nyughatatlanságok között, mindez ideig jó egészségben vagyok; 
szívesen örvendenék ha Kglmetek felől is hasonló híreket hallhatnék. 
Az Úr-Isten kegyelmes gondviselésében ajánlom, stb. 

Édes Asszonyom-Anyám 

14. Aug. 1734. 
Külczím: Tek. Nzetes Kalocsa Erzsébet Asszonynak, Néhai Tek. 

Nztes és Yzlő Kutas István Uram megmaradott árva Eözvegyének, ked-
ves Asszonyom-Anyámnak ő Kglmének 

(Eredeti levél, a Magyary-Kossa-család levéltárában. Tápió-Szent-

Kegyelmednek 
Preczenheimnál, 

alázatos szolgája, fia (veje) 
Bárányi István m. k. 

Győr. P. H. 

Mártonban.) Thaly. 



Mennyibe került a katonatartás az erdélyi fejede-
lemnek a JCV7I. század végével. Az erdélyi fejedelmek a 
XVII. században részint személyes biztosságuk, részint a fejedelmi 
udvartartás fényének emelése érdekében állandó zsoldos katonaságot, 
nagyobbára lovasságot tartottak. A következő okirat felvilágosítást nyújt 
arra nézve, hogy e fényűzés a fejedelemnek milyen költséget okozott. 
Az okirat aláírás nélkül levén, nem állapítható meg, hogy az ajánlatot 
ki teszi, csak annyi bizonyos, hogy az az 1678—80 közti időszakból, 
tehát Apaffy Mihály fejedelemsége idejéből származik. 

Mi formában kellene egy lovas katonát tartani. Vékony tetszésem 
szerint ha ő Nsgok egy lovas katonát akarnak tartani és hogy inkább a 
tisztek is reá érkezzenek s az katonaság is ne zugolodhassék, ez idealább 
való mód szerint mehet jobban végben. 
Vice kapitánynak egy hóra ... ... ... . . . ... ... . . . —- flor. 45 
Karabélyos főhadnagynak ... . . . . . . ... « 33 
Négy főhadnagynak, egynek-egynek 30-at adván hóra ... . . . « 120 
Öt vice hadnagynak, egynek 15 forintjával ... ... .._ « 75 
Öt zászlótartónak, egynek 12 forintjával ... _. ... « 60 
Öt dobosnak, egynek 8 forintjával ... ... ... « 40 
Öt trombitásnak . .. . ... ... .... ... .... ... ... « 40 
Öt síposnak ... . . . ... ... « 40 

facit íior. 453 
Dragányok fizetése egy hóra... ... . . . . . . . . . . . . ... « 173 
Ezeknek egy hópénzek ... ... in Summa facit 626. 
Száz karabélyosnak 8 forintjával egy hóra flor. 800 
Négyszáz személyes katonának ötvenére hat-hat forinttal 

fizetvén egy hóra ... . . . ... . . . . . . « 300 
Kétszáznak öt-öt frtot adván hóra.. . ... ... ... « 1000 
Másfélszáznak 4 írtjával fizetvén egy hóra.. . ... ... ... « 600 

egy hópénzek facit flor. 2700 
Mind tisztekre, katonákra, drágányokra egy hóra megyen 3326, 

úgymint háromezer háromszáz buszonhat forintra. 
Mindezeknek nyolcz hópénzek esztendeig megyen huszonhat ezer 

hatszáz nyolcz forintra flor. 26,608. 
Ha pedig Nsgtok vagy a pénzt kevesebbíteni akarja, vagy a katona-

számot szaporítani, a 8 ós 6 forintosok számokat kevesebbíthetni. 
Az drágányokon kivül, ha a megírt módot követi Nsgtok az tiszte-

ken kivül ötszáz személyes katona lészen, kiknek több hasznokat remél-
vén, mint sem ha más modon való fizetésen való katonák felesebben vol-
nának is, mind az által áll a Nsgtok kegyelmességében. 



Az vice kapitánynak convenfciora fizetvén, a több tiszteknek, 
katonáknak dragonyoknak egy hópénzek megyen ötszáz nyolczvanhat 
forintra -— 586. 

Es így esztendeig való fizetések megyen huszonhatezer kétszáz 
negyvennyolcz forintra — flor. 26,248. 

Teleki-levéltár 882. szám. 
Koncz József. 

A Í6-ik huszárezred történetéből. Sück kapitány 
rohama 1800 junius Í9~é?i. y Sück kapitánynak bámulatosan 
sikerűit keresztülvinni egy váratlan rohamot, a melynek lefolyása a 
következő volt: 

A fürkésző csapatok azt az értesítést hozták, hogy a francziák Wan-
gen környékén erősen buzgólkodnak azon, hogy minél több lótápot gyűjt-
senek össze s hogy szándékuk azt. a még összegyűjtendő egyéb élelmi és 
lőszerekkel együtt, a franczia sereghez eljuttatni. Sück kapitány erre, 
egyesülve Horváth kapitánynyal a Yécsey huszároktól, junius 18-ikán 
éjjel gyors menetben vágtatott Wolpershausen és Kislegg városokon át s 
elérkezett másnap reggel 6 órakor Wangen elé; itt az elővéd lovasai azt 
jelentették, hogy az országúton több lovas őrjárat halad teljes gondatlan-
sággal. Erre hadicselt gondoltak ki s azonnal hozzá fogtak annak kivite-
léhez. Lovasaink két százada jól elrejtett lesbe állt, s midőn az ellensé-
ges lovasok a legnagyobb nyugalommal egészen közelbe jöttek, olyan 
hirtelen körülvették és elfogták őket, hogy e lovasok közül egynek sem 
volt módja többi társait értesíteni arról, hogy a mieink itt vannak két 
századnyi erőben. A merész kalandnak azonban még nem ez volt a vég-
czélja. Alig helyezték biztonságba az elfogott őrjárókat, a két kapitány a 
két századot rohamra vezényelte; száguldó vágtatásban, magasra emelt 
karddal, s olyan váratlanul, mint mikor derült égből csap alá a villám, 
rohantak előre a merész lovasok, hangos diadalordítással, egyenest be az 
ellenséges város kapuján. A francziák, a kik a legbiztosabban érezték 
magokat, minthogy őrjáró lovasaikban bíztak, s a két ellenséges lovas 
század közeledéséről semmi hírt nem kaptak, annyira meg voltak lepve, 
hogy nem volt idejük magukat összeszedni, komoly ellentállásra nem is 
gondolhattak. A mieink között mindenik olyan volt külön is, mint egy 
kalitjából kiszabadult oroszlán: széttépett, megsemmisített mindenkit, a 
ki szembe mert vele szállani; egy csapat gyalogság adott ugyan sortüzet 
lovasainkra, de a gyalogságot csakhamar összetaposták, szétverték. A ki 

*) A mű ismertetését lásd az irodalom rovatban. 



tehette, a kerteken át, keresztül a raezőn, menekült Lindau felé ; de 
lovasságunk fele üldözte ezeket is keményen, s félóra járásnyira Lindau-
tói még sokat levágott az ellenségből. Wangen városa azonban meg volt 
hódítva, s benne fogolylyá tettek 1 főhadsegédet, 11 tisztet, 84 embert; 
zsákmányoltak 34 lovat, 12 társzekeret, 2 élelmi szerekkel megrakott 
szekeret és még sok mindenfélét. 

Ez a támadás, mely a maga nemében valóságos mintáúl szolgál a 
harczok történetében, kettőre tanít meg bennünket: először arra, hogy 
minő nagyszerű dolgokat lehet végbe vinnie gyors elhatározással annak, 
a kinek van merész gondolata; másodszor arra, hogy az igazi lovas-
katonai szellem még akkor is nagy erőre és vitézségre képes, a mikor az 
egész éjen, esős időben hét mérföldnyi útat megtett; fődolog itt is, mint 
minden harczban, az igazi bátorság, a lovas lelkesedése. 

Becsülettel emlékezzünk meg azon férfiakról, kik ezredünkben elő-
deink voltak! 

A Mollináry ezred utolsó ütközete Boszniában.1) 
Bandin Odziak mellett számos és erős felkelő csapat alakúit, melyeknek 
ágyújuk is volt. 

Ezen állás megtámadására Yécsey altábornagy parancsnoksága 
alatt a 37., 38. és 41. számú gyalogezredet, két tartalék ezredet, továbbá 
három hegyi üteget és a 7. számú huszárezred egy félszázadát rendel-
ték ki. 

A két zászlóaljból álló ezred — egy zászlóalj Bomanján maradt 
megszálló csapatnak — ennek következtében 1878 szeptember 19-én 
délután a Bomanja Planinára indúlt, hol a többi csapattal egyesülvén, 
éjjel 10 órakor tábort ütött. 

A támadás 21-ére tűzetett ki és három oszlopban rendeltetett el; 
és pedig: a jobb oszlop Bakassovic ezredes, a középoszlop, melyhez a 
Mollináry ezred is tartozott, báró Pittel ezredes, és a baloszlop König 
ezredes dandárparancsnok vezetése alatt. 

A szándék az volt, hogy a két szélső oszlop összeműködése által az 
ellent oldalt és hátban támadják meg és ily módon a középoszlop segít-
ségével teljesen bekerítsék. 

A jobb és bal oszlop már szeptember 20-án a délután és az éj 
folyamában, helyismerettel bíró keresztény útmutatók által vezetve, 
közelebb nyomúlt az ellenséges állás szárnyaihoz. 

x) A 38. gyalogezred történetéből; a mű ismertetését lásd az iroda-
lom rovatban. 



A középoszlop szintén szeptember 20-án esti G órakor hagyta el 
báró Pittel ezredes parancsnoksága alatt a Han na Romanja melletti 
tábort és Han pod Romanja tájáig vonúlt előre, hol az éjen át az országút 
mentén táborozott. Ezalatt a legnagyobb csendben kellett maradni és 
megtiltották, hogy a tábori tüzeket meggyújtsák. 

Sötét éjjel érkezett az oszlop a menet czéljához, magas, szálas fák-
kal borított barátságtalan, szakadozott sziklaföldre, hol előőrsök által 
biztosítva, tábort ütött. 

Az éj sötét és hideg volt, csak néha-néha folyt halk beszélgetés a 
számtalan, messzire világító, tábori tűzzel szemben, melyek az ellenség 
állását Bandin-Odziak magaslatain világosan jelezték és mely másnap 
volt megtámadandó. 

21-én reggel 3 óra 15 perczkor kezdődött az előrevonulás, hogy a 
magaslaton lévő felkelőkkel érintkezésbe jöjjenek és velük addig foglal-
kozzanak, míg a bal oszlop a támadást meg nem kezdte. 

Az ezred 7. és 8. százada Otto Brúnó százados zászlóaljparancsnok 
alatt képezte az elővédet. Midőn az oszlop reggeli 5 óra 30 perczkor a 
fensíkra ért, ezt sűrű köd födé s csak azon magaslatok, melyeken a láza-
dók táborai voltak, emelkedtek ki láthatólag a ködből. 

A hadosztály-parancsnokság rendelete folytán biztosított megállást 
foglaltak el, bevárandók, míg a liarczot a balszárnyon megkezdik. 6 óra 
50 perczkor dördült el az első ágyúlövés, mire a középoszlop a 9. század 
(Keraus százados) jobb oldalvédűl való kiküldése után 774 órakor az elő-
menetelt folytatta. 

Az ellen, a bal oszlop által — König ezredes — jobb szárnyán 
lekötve és élénk ágyú- és fegyvertűzbe bonyolódva, az ezredre ágyúival 
lövöldözött s bár csakhamar be volt lőve, de még sem okozott károkat. 

Az elővéd félzászlóalja ennélfogva az ellenséges ágyútűzben csata-
rendbe oszlott fel.1) A 7. és 8. század gyors és feltartózhatatlan előnyo-
mulás közben a tűzvonalba ment át és egy kúpon foglalt állást, honnan 
az ellenre, mely a szemközt lévő magaslatokon volt, heves tüzelést 
irányzott. 

A 2. zászlóalj maradéka (az 5. és 6. század) a hegyi üteggel jobb 
oldalt zárkózva, szintén harczrendbe ment át. 

Minthogy pedig az ellenség balszárnyán a kőgátakkal és csatárár-
kokkal 2) erősített magaslatokon számtalan lázadó kezdett tüzelni, báró 
Pittel ezredes reggeli 6 órakor az ezred 3. zászlóalját a harczvonalba ren-

Értsd: «harczalakzatot vett föl». 
3) T. i. lövészárkokkal. 



«leite, mely szintén élénk ellenséges ágyútűzben vitte végbe felvonulását 
és kilejlődését. 

Míg saját hegyi ütegünk előre vonúlt és lövéseivel látható hatást 
gyakorolt, addig a 3. zászlóalj parancsot kapott, hogy az ellenség bal-
szárnyát átkarolólag támadja meg. 

Miután fél 10 órakor az ellenséges állás háta mögött ágyúdörgés, 
mely a jobboldali oszloptól — Bakassovic ezredes — eredt, lŐn hallható, 
melyet a felkelők táborában észlelhető élénk mozgalom és kiabálás 
követett, báró Pittel ezredes oszlopának általános előnyomúlását ren-
delte el. 

A 7. és 8. század (Claricini és Bernáth századosok) a zászlóalj-
parancsnok, Ottó Bruno százados ügyes és erélyes vezérlete alatt, csak-
hamar hatalmukba kerítették a Kule Tankovic melletti hegyormot, az 
ottani sánczokban elhelyezett ütegekkel együtt és az ellenséges jobb-
szárny visszavonuló csapatainak jelentékeny veszteséget okoztak. Ugyan-
ekkor Pridalek százados, a helyzetet helyesen felfogván, az ezred 3. zászló-
alját a Yitanj hegyen lévő ellenséges balszárny bekerítésére ügyesen elő-
vezette, továbbá összeköttetést létesített a Bakassovic ezredes oszlopához 
tartozó 78. tartalék ezred 5. zászlóaljának 2. századával és így az ütközet 
további folyamán jelentékenyen hozzájárúlt ezen ellenséges szárny meg-
semmisítéséhez. 

Közel 200 török halva maradt a liarcztéren, a maradék rész nyu-
gati irányban a legnagyobb rendetlenségben menekült. A halottak között 
több, a jobb osztályhoz tartozó törököt s egynehány vezért találtak. Fog-
lyúl senkit sem ejtettek. 

A 12. századnak (Sója százados) sikerült az elsánczolt magaslato-
kat az ellenségtől elvenni, mely alkalommal egy zászló esett zsákmányul, 
melyet Merász Mihály tizedes egy zászlótartótól bátor, személyes viadal-
ban vett el. 

Ottó százados a menekülő ellenséget a 7. ós 8. századdal egészen a 
Han-Kapic nyeregig üldözte. 

Az ezred a Pittel-féle oszlop többi csapataival együtt csak délután 
4 órakor ütött tábort Tankovictól délkeletre s kelet felé előőrsöket állí-
tott fel. 

Az ellenséges állásban két ágyú, zászlók, lőkészlet és élelem esett 
zsákmányúl. 



H A D T Ö R T É N E T I I R O D A L O M . 

I. I S M E R T E T É S E K . 

A cs. és kir. 38. számú báró Mollináry magyar gyalog ezred történetének 
rövid vázlata. Budapest, 1890. 154 lap. Werner Antal és Czógler György 
német eredetije után magyarra fordították: Gross Ottó és Xikolies 

Radivoj. 

Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszár-ezred történetéből. Ajánlva az 
ezred altisztjeinek és huszárjainak. Budapest, 1890. 148 lap. írta ? 

Két cs. és kir. magyar ezred, egy gyalog- és egy lovas ezred, ki-
vonatos történetét veszszük egyszerre és pedig magyar nyelven. Első 
örömünket megrontotta ugyan annak fölismerése, hogy a 38. ezred könyve 
csak fordítása a német eredetinek, s ebből gyanítjuk nem tudjuk 
lielyesen-e hogy a 16. huszár ezred története szintén csak fordítás ; de 
még így is nagy megelégedéssel fogadjuk mindkét könyvet; hisz az elsők, 
melyek e szakban magyar nyelven megjelennek. Első bizonyítéka e két 
könyv annak, hogy a magyar nyelv tért hódít magának a cs. és kir. közös 
hadsereg magyar részében, tért hódít oly körben, honnét az eddig szám-
kivetve volt. A remény első sugarai ezek, hogy a magyar nyelv idővel 
visszanyeri jogait a magyar csapatoknál, honnét a múlt század elején a 
központosító és egyesítő törekvés száműzte. Erős meggyőződésünk, hogy 
a magyar csapatok értéke hatványoztatnék az által, ha azok valóban és 
teljesen magyarokká tétetnének s így a legcsekélyebb lépést is örömmel 
üdvözöljük, mely e czél felé vezet: vívmánynak tekintjük, hogy a had-
sereg felsőbb vezetése, mely a magyar csapatoktól magyar erényeket s 
mindenek fölött magyar vitézséget kíván, legalább azt megengedi, hogy 
e csapatok magyar legénysége a vitézséget magyar nyelven tanulja. 

Mert mindkét könyv a csapat altisztjei és legénysége számára íra-
tott, s mindkettőnek rendeltetése, hogy őket az ezred dicső történetének 
előadásával vitézségre tanítsa. 

Hogy mennyiben érhető el e czél az ezredtörténetek népszerűsí-
tése által, — az más kérdés. A 16. huszár-ezred története bevezetésében 
hangsúlyozza, hogy az ezred a katona számára családot képez, melyben 
a fiatal legény újonczból férfiúvá erősödik. Ez igaz volt régente, midőn 



a legény 8—10 évet, sőt néha sokkal többet is töltött az ezredben, de 
ma már ez nem áll. A legény csak három évet, néha még kevesebb időt 
tölt tényleges szolgálatban, s a kötelékek, melyek őt haza, családja, faluja 
felé vonzzák, sokkal erősebbek, semhogy azokat a rövid szolgálati idő 
meglazíthatná ; az ezredben töltött szolgálat sokkal inkább ideiglenes 
jellegű, semhogy benne az ezred iránt erősebb ragaszkodást fejleszszen 
ki, s őt az ezred múltja, dicsősége iránt fogékonynyá tegye. 

Ehhez járul még, hogy az ezred múltja reá nézve igen sokszor 
idegen is. így a szóban forgó két ezred közül a 38. gyalog-ezred csak 
1867-ben, a 16. huszár-ezred csak 1873-ban vált magyarrá, vagy mint 
a 38. ezred történésze helytelenül nevezi, magyar nemzetiségűvé. Már 
pedig, hogy a magyar legény az ezrednek hajdani német, belga vagy olasz 
tisztjei és legénysége által véghez vitt hőstetteken lelkesüljön, kétségbe 
vonjuk azért, mert a rokonsági érzelem, mely a hőstetteket közössé teszi, 
hiányzik. Beismeri ezt a 16. huszár-ezred történetírója maga, midőn a 
bevezetésben a következőket mondja: «Magyarország üaiban a családi 
szeretet szent érzelmei és általánosabban szólva a haza és annak első feje 
iránt való szeretet érzelmei hatalmasan ki vannak fejlődve ; csaladjukról, 
fajrokonaikról örömest beszélnek el egymásnak sok, sok történetet, örven-
deznek a szép cselekedetek emlékei fölött, lelkesednek, mikor őseik nagy 
tetteit emlegetik s szívvel-lélekkel csiiggenek királyukon 

E helyes és igaz kijelentés után a bevezetés további sorai, hogy • 
«azon hőstettek, a miket ezredbeli elődeink véghez vittek (nem mint 
tévesen mondva van «elkövettek»), föllelkesítik a mai ezred minden 
tagját» — nézetünk szerint csak elméleti értékkel bírnak. Ha valamely 
ezred kezdettől fogva magyar volt s így történetében magyar emberek 
szerepelnek, magyarok által véghezvitt bőstettek beszéltetnek el, akkor 
e tétel helyes, de különben alig. 

E fölfogást osztja a 38. gyalog ezred jelen könyve is, a mennyiben 
az ezred majd 150 éves múltját az első 43 lapon csak futólagosan érinti, 
míg a könyv nagyobb része (több mint 100 lap) az ezred történetének 
legújabb, hogy úgy mondjuk, magyar időszakával foglalkozik. 

Mi tehát úgy véljük, hogy az ezredtörténetek népszerűsítésénél 
hasznosabb volna a magyar nemzet összeségének dicső múltját, örök időkre 
emlékezetes, fényes hadi tetteitnépszerűsíteni, melyekamagyar csapatokat 
valóban és igazán lelkesítik s élesztik, megszilárdítják bennük a magyar faj 
legszebb erényét, a hazaszeretetet és a király iránt való törhetlen hűséget. 

Mindezektől eltekintve az ezredtörténetek nyújthatják mégis azon 
hasznot, hogy a csapatot vitézségre és kötelességérzetre taníthatják, s e 
szempontból az ezredtörténetek terjesztését is igazoltnak, helyesnek 
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tartjuk. Hozzájárulhatnak továbbá e munkák ahhoz, hogy az ezred le-
génységében az összetartozás érzetét növeljék; a békeviszonyok közt 
ugyanis az ezredszellem, az előadott okoknál fogva nem igen fejlődhetik 
ki, nem úgy, mint a háborúban, hol az egymással megosztott közös di-
esőség és a közös veszély az ezred tagjait szorosabban fűzi egybe. Ámde 
az összetartásra már a háború elején is szükség van, s így már béke ide-
jén is minden eszközzel arra kell törekednünk, hogy csapatszellemet 
teremtsünk, a csapatban az összetartozás érzetét fejleszszük, növeljük. 

Könyveinkre visszatérve, azok — bár egy és ugyanazon czélból 
írattak -— egymástól igen különbözők. Egyik sem akar tudományos 
értékű mű lenni s csak az ezred altisztjei és legénysége számára kívánja 
az ezred történetének főbb mozzanatait elbeszélni. 

Ezt szem előtt tartva, ki kell jelentenünk, hogy a 16-ik huszár-
ezred könyve czéljának, rendeltetésének aránytalanúl jobban felel meg, 
mint a Mollináryaké, de sőt ilynemű munkákra mintaszerűnek tartjuk. 

Ez már a külsőségekből is rögtön szembe tűnik. A 38. ezred könyve 
öt fejezetre osztja az egész anyagot, melyből kettő a régi, három az új 
időszakot tárgyalja. Fő hibája ennélfogva az anyag czélszerűtlen beosz-
tása ; hosszú és tegyük hozzá, hosszadalmas fejezetei komoly tanulmá-
nyozást igényelnek, mely az olvasót kifárasztja s így czéljára már ez 
oknál fogva is alkalmatlanná teszi. E mellett számos oly részletet tar-
talmaz, mely nézetünk szerint ezen, a legénységnek szánt könyvbe 
nem való. 

Oka ennek kétségtelenül az, hogy a munka nem kizárólag ez alka-
lomból íratott, hanem kivonatát képezi az ezred megírás alatt lévő nagy 
történelmének. 

A 16. huszár-ezred könyvéből első pillanatra meglátszik, hogy 
szerzője a mű rendeltetését szorosan szem előtt tartotta. Nem is ezred-
történet ez, mint inkább az ezred által véghezvitt dolgoknak, elbeszé-
lésre érdemes cselekedetnek apró, csinos, könnyed modorban írt czik-
kecskékben való előadása, melyek közt az ember élvezettel lapozgat, s 
melyeket a legénység is bizonyára élvezettel olvas. Az apró czikkek száma 
nem kevesebb mint 83, s ezek mindegyike önálló egész, melyet elolvas-
hat az ember a nélkül, hogy az előzményeket tanúlmányoznia kellene. 
A könyvecske azonfelül 23 csinos képpel van díszítve ; részint arczképek. 
részint pedig illustrátiói az elbeszélt hőstetteknek, mik a könyvnek — 
czélját tekintve — különösen előnyére szolgálhatnak. 

Az egész munka általában gyönyörű, kedves kis könyv, mely szer-
zőjének — sajnáljuk, hogy nem ismerjük — valóban becsületére válik. 

Szelleme mindkettőnek kitűnő ; a Mollináry-ezred könyvének ki-



válóan. mely különben már azon érintett körülményben is nyilatkozik, 
hogy elbeszélésében a fősúlyt az ezred magyar idó'szakára fekteti. 

A mi végre a két mű nyelvezetét illeti, az előny ismét a huszárok 
részén van. Bárha mindkét munka elég jó — a huszároké helyenként igen 
szép — magyarsággal van írva, mi bennünket annál inkább meglep, mert 
a cs. és kir. közös hadsereg magyar csapatai a m. kir. honvédségnek 
a magyar katonai irodalom fejlesztése érdekében kifejtett fáradozásait 
sem mint közreműködők, sem mint pártolók számbavelietőleg nem támo-
gatják, mégis ki kell emelnünk a 16. huszárezred könyvét, mely értel-
mes, világos, olvasóközönségéhez ügyesen alkalmazkodó s ennek daczára 
soha a közönségesig nem sülyedő nyelven beszél, míg a 38. gyalogezred 
történetének írói inkább a művelt közönség igényeit akarták kielégíteni 
s nem azokét, a kik számára a könyv megíratott. Ehhez járúl még, 
hogy a könyv fordítói a magyar katonai műkifejezéseket nem igen 
ismerik, s előadásuk ennek folytán néha oly laikus ízű, mint akár csak a 
napi lapok katonai tudósításaié. 

Mindkét könyv tehát érdemes, derék munka, de a Clam-Gallas-
huszárok könyve szerzőjének munkája sikeréhez különösen gratulálunk 
s örömünkre szolgálna, ha nevét is mielőbb megismernénk. 

Mutatvány mind a két könyvből e fűzet apróságai közt van. 
Huszár Imre. 

II . I R O D A L M I S Z E M L E . 

A) M A G Y A R M U N K Á K . 

Székely oózsef: «Világtörténelem a m. kir. honvédségi Ludovika 
Akadémia tisztképző tanfolyam I. évfolyama számára», I. rész, O-kor. 
Budapest, 1890, 225 lap. 

A m. kir. honvédségi Ludovika Akadémiának, mint katonai nevelő-
és tanintézetnek különleges helyzetéből következik, hogy e tanintézet a 
középiskolák számára rendszeresített tankönyveket csak nagy ritkán 
használhatja. Az ifjak e tanintézetben a katonai pályára készíttetnek 
elő, s a tanintézet e rendeltetése még a közművelődési tárgyak előadá-
sánál is folyton szem előtt kell hogy tartassék. Innét magyarázandó, hogy 
a Ludovika Akadémiának nemcsak a katonai szakokban, de a közműve-
lődési tárgyakban is külön tankönyvekre van szüksége, melyek az inté-
zet rendeltetéséhez, tantervéhez alkalmazkodnak s főczéljának elérését 
elősegítik. 



E törekvés liozta létre e tankönyvet is, mely a megírandó műnek 
csak első kötetét képezi, s melyből a középkort és az újkort tárgyaló 
kötetek megírása még folyamatban van. 

Székely derekasan megfelelt a követelményeknek, melyeket ily 
tankönyvekkel szemben támasztani szoktunk. Az anyag terjedelme, be-
osztása teljesen megfelel a tantervnek, irálya tömör, zamatos. Előadásá-
ban a fősúlyt természetszerűleg a politikai és műveltség-történelemre 
fekteti, mert a hadtörténelem az akadémián külön taníttatik, de jól 
előkészíti növendékeit a hadtörténelem leendő tanulmányozására is, a 
mennyiben őket a főbb hadi eseményekkel röviden, de azért elegendő 
terjedelemben megismerteti. 

A munka egyáltalán a tankönyv-irodalomban méltó helyet foglal, 
s nem kételkedünk abban, hogy a következő kötetekről is csak jót fogunk 
mondhatni. 

A könyv kiállítása csinos, de szenved a Pallas-nvomdából kikerülő 
tankönyveink közös bajában, t. i. bővelkedik sajtóhibákban. 

Mangold Lajos: «A magyarok története» czímű ismert tankönyve 
immár az 5-dik kiadásban jelent meg. 

Mangold tankönyveinek jelessége annyira elismert, hogy szükség-
telen arról bővebben szólanunk. A főelőnyük, melylyel a többiek közül 
kiválnak : az anyag terjedelmének helyes arányban való megállapítása ós 
czélszerű, könnyen áttekinthető módon való beosztása, történeti mun-
káinál pedig különösen az, hogy a történelem anyagát, forrásait kitűnően 
ismervén, s a történetírás terén fölmerülő újabb kutatásokat a legélén-
kebb figyelemben kísérvén, munkái a történeti irodalom fejlődésével 
folyton lépést tartanak. 

Melegen ajánljuk azok figyelmébe, kiknek ily tan- vagy kézikönyvre 
szükségük van. 

Id. Szinnyei József: «Magyar írók élete és munkái». A Magyar 
Tudományos Akadémia megbízásából. Budapest. 1890. Eddig 5 fűzet, 
ára fűzetenként 50 kr. 

Szinnyei József e hangyaszorgalommal összeállított munkájában 
az összes régi és új magyar írók életét és munkáit adja ; mivel pedig ezek 
száma igen nagy, a mű befejezése beláthatlan időkig fog terjedni. Az 
eddigi 5 fűzet már 800 hasábos lapot számlál s Szinnyei még mindig a 
B betűnél van. 

Úgy véljük Szinnyei e vállalatot nagyon is széles alapra tervezte, 
mert ha így folytatja, hogy t. i. mindenkit, a kinek valamely munkája-
nyomtatásban megjelent, gyűjteményébe fölvesz, úgy ott lesz fél Magyar-



ország, miután nálunk kevés ember van, kinek legalább egy munkája 
nyomtatásban meg nem jelent volna. 

A munka tehát túlterjedelmessé válik, s mégis — ̂ mint az közön-
ségesen elkertílhetlen valóban teljes nem lesz. így például a katonai 
írók közül hiányzik Andrásffy Gyula tábornok neve, ki a magyar katonai 
irodalom újjá teremtésének egyik jeles tényezője volt és Bálás György 
százados, a Ludovika Akadémia Közlönyének több éven át volt szer-
kesztője s több jeles katonai értekezés szerzője. 

Palásthy Pál: «Palásthyak» czím alatt családja történetét írta 
meg s gazdag okmánytárral szerelte föl. Kiemelendő belőle a Teufel 
Bézmán által elvesztett palásti csata leírása. 

Dr. Demko Kálmán : «A felső-magyarországi városok életéről a 
XY—XVIL században». Budapest, 1890, YII+290 lap. Kiadja a Magyar 
Tudományos Akadémia. Közelebb ismertetjük. 

Hollán Ernő: «Tóth Ágoston emlékezete». Emlékbeszéd Tóth 
Ágoston volt m. kir. honvéd ezredes fölött; kiadja a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia. Budapest, 1890. 24 lap. 

Pár Antal: «Csór Tamás» királyi főajtónálló, liptói és körösi fő-
ispán, csókakői, gesztesi és budai várnagy. 

Theisz Gyula: «A tüzérség múltja ós jövője». III. Napoleon csá-
szár franczia művének magyar fordítása. Az «Olcsó könyvtár» egyik 
füzetét képezi. 

Grünwald Béla: «Az új Magyarország». Gróf Széchenyi István. 
Szirmay Antal: «A magyar Jakobinusok». A Martinovics-össze-

esküvéssel és az abban szerepelt egyénekkel foglalkozik. A «Magyar 
Könyvesház» gyűjteményben adatott ki. 

Margitay Gábor: «Aradi vésznapok». A szerző emlékiratai Arad 
városának 1848/49-iki történelméből. 

Rohrbacher Miklós: «Tata története». Az érdemes munka, mely-
ről már más alkalommal megemlékeztünk, most már befejezve van. 

Emléklapok a gróf Clam-Gallas 16. huszárezred történetéből. 
Ajánlva az ezred altisztjeinek és huszárjainak. Budapest, 1890. 

Werner-Czógler-Gross-Nikolics: A cs. és kir. 38. sz. báró Molli-
náry magyar gyalogezred történetének rövid vázlata. Budapest, 1890. 

Mindkét utóbbi munkát jelen füzetünkben ismertetjük. 



B) MAGYAR FOLYÓIRATOK HADTÖRTÉNETI VONATKOZASSAL 
BÍRÓ CZIKKEI. 

J 
(1890. II. és Hl . negyed.) 

Századok. 

Wenzel Gusztáv: A Frangepánok Magyarország történetében az 
Anjou királyok korában. A IY. füzetben befejezést nyer. 

Márki Sándor: A középkor kezdete Magyarországon. Két érdekes 
közlemény a IV. és V. füzetben. 

Hunfalvy Pál : A magyar nemzeti krónikák. (V—VII.) 
Komáromy András: Thelekessy Mihály (1576—1601). Hosszabb 

dolgozat, melynek nagyobb része Thelekessy Mihály híres hűtlenségi 
pörével és lefejeztetésével foglalkozik (VI—VIII). 

Történelmi Tár. 

Kanyaró Ferencz: Zrínyi ismeretlen munkája. E munka Zrínyi 
Miklósnak, a költőnek és hadvezérnek «Siralmas panasz» czímű nagy-
érdekű műve, melyről a hadtudományi bizottságnak előadója már a 
múlt évben jelentést tett, de a melynek Zrínyi Miklós hadtudományi 
munkái közé való fölvételét azon okból nem ajánlotta, mert hadügyi vonat-
kozásai mellett inkább s túlnvomólag politikai jellegű. Kanyaró Ferencz, 
a Zrínyi-irodalom ez érdemes kutatója, a «Siralmas panasz»-t bevezetés-
sel s becses szövegmagyarázattal látta el. A mű azóta külön kiadásban 
is megjelent. 

Szddeczky Lajos: Budavár 1684-iki ostroma. Naplójegyzetekegy 
ott raboskodó kereszténytől. 

Gergely S.: I. Rákóczy György összeköttetései Francziaországgal. 
Az 1890-ik évi I. füzetben befejezést nyer. 

Lelioczky Tivadar: Adalékok az oláh vajdák, oláh és orosz kené-
zek vagy soltészok és szabadosok intézményéhez hazánkban. 

Komáromy András: Szunyogi Mátyás regéczi instructiója. 
Szilágyi Sándor: Zrínyi Miklós a költő és hadvezér két levele 

II. Rákóczy Györgyhöz. 
Thallóczy Lajos: Levelek Heraclides Jakab moldvai vajda és Zay 

Ferencz kassai főkapitány összeköttetéseinek történetéhez. 



Szilágyi Sándor: Herczeg Rákóczy Zsigmond levelezése (5. és 6. 
közlemény). 

I f j . Kemény Lajos : Kassa fegyvertára a XYI. és XVII. században. 
Okiratok Kassa város levéltárából. 

Thaly Kálmán: Az utolsó erdélyi trónjelölt történetéhez. 
Oklevelek Teleki Mihály és a bujdosók diplomácziai alkudozásai-

nak történetéhez (1675—1685). 
Adalék Csérnél György 1634-iki lengyelországi követségi törté-

netéhez. 

Magyar Történeti Életrajzok. 

A megjelent füzetekben folytattatik Fraknói Vilmos nagybecsű 
munkája. Mátyás király életrajza. 

Befejezés után e művet részletesen fogjuk ismertetni. 

A Z/Udovika Akadémia Közlönye. 

Gróf Andrássy Gyula. Emléksorok. 
R. D. : Gliázi Ozmán Nuri pasa. Egy fényképpel. Rövid életrajz 

a plevnai harczok hőséről. ( VI.) 
Szécsi Mór: A varsói katonaforradalom 1830-ban. Érdekes leírása 

e következményeiben nagyfontosságú eseménynek, mely az 1830-iki 
orosz-lengyel háborút bevezette. (V.) 

Fiilek Henrik: Russworm Hermán Kristóf tábornagy. Az 1605 
november 30-án Prágában lefejezett tábornagy rövid életrajza s pőrének, 
kivégzésének ismertetése, 

Zsulyevits Ferencz: Gibraltar ostromának története 1779—1782-ig. 
Egy szövegrajzzal. 

Szurmay Sándor: A wörthi (fröschwilleri) csata 1870 aug. 6-án. 
Egy térkép-melléklettel és 19 szövegábrával. Külön melléklet. Érdemes, 
derék munka s a Ludovika Akadémia Közlönye, mint a modern hadi 
tudományok egyetlen magyar folyóirata, a honvéd tisztikarnak bizonyára 
nagy örömöt okozna, ha az újabbkori hadjáratokat és csatákat, melyek 
a jelenkori hadviselésre oly nagy s gyakran átalakító hatással voltak, ily-
nemű s más kisebb-nagyobb dolgozatokban gyakrabban mutatná be. 

C) HAZÁNKAT ÉRDEKLŐ KÜLFÖLDI HADTÖRTÉNETI IRODALOM. 

Levy Albert, Beiträge zum Kriegsrecht im Mittelalter. (1889, Bo-
roszló, Köbner. 2 Mark 80 Pf.) Szerző sorra veszi mindama háborúkat, 
melyeket Németország a VIII. századtól kezdve a X. századig a szomszéd 



népekkel és így hát a magyarokkal is viselt, hogy a háborúk lefolyásá-
ból a középkori háborújogra nézve általános érvényű szabályokat von-
hasson le. 

1700 julius 14-én halt meg London Gideon osztrák tábornagy. 
A centennarium alkalmával több napilap emlékezett meg a gyó'ztes had-
vezérről, így a Fremdenblatt is 193. számában. A czikket Tauber 0. n-ta, 
ki adatait a «Biographien der k. k. Heerführer u. Generale» czímű, e fo-
lyóiratban már ismertetett munkából merítette. 

A porosz vezérkar által kiadott legújabb munka: Die Kriege Fried-
rich des Grossen. I. Theil. Der erste schlesische Krieg, (I. Band. 1890.) 
érdekesen jellemzi az akkori osztrák hadvezéreket, így Neipperg és 
Browne tábornokokat. Följegyzésre érdemes, hogy 1741-ben az osztrák 
hadsereg csak egy lovas-ezreddel számított többet, mint a mai közös had-
sereg. Volt ugyanis 18 könnyű lovas-ezred, 14 dragonyos- és 8 huszár-
ezred, összesen tehát 40 ezred, míg ma 41 lovas-ezreddel rendelkezünk. 
A kötet szerzői a legmelegebb elismerés hangján szólnak a huszárok 
vitézségéről, míg másrészt a porosz lovasság magatartását kifogásolják. 
Utóbbiról Frigyes maga ilyformán nyilatkozott: «Nem érdemes arra, hogy 
az ördög elvigye». 

Zur Schlacht von Novara cz. al. Müntz és báró Helfert tollából két 
czikk jelent meg a P. Lloyd aug. 24. és szept. 15-iki számában, melyek 
czélja Huvn osztrák és Cadorna olasz tábornoknak a csatára vonatkozó 
eltérő elbeszéléseit egymással összeegyeztetni. 

Granier Hermann, Die Schlacht bei Lobositz. 1756 október 1. 
(Boroszló, 1890, 105 old. 3 M.) A Deutsche Litt. Zeitung ez évi 25. száma 
ez új, II. Frigyesnek levelezésén és számos, idáig nyomtatásban meg nem 
jelent források alapján írt műről beható ismertetést közöl. 

Zeitschrift des Vereins für Geschichte Schlesiens. (1890, 24. kötet). 
Grünhagen, Die österr. Armee in Breslau 1757. — U. az. Die Briefe 
Friedrichs des Grossen über die Ereignisse zu Anfang des J. 1745. 

Organ der militär wissenschaftlichen Vereine. (1890. 6. füzet.) Mi-
narelli Fitzgerald : Die ersten Feldzüge gegen die französische Revolu-
tion. I. Feldzug des J. 1793. 

Von der Wengen, Karl Graf zu Wied, preussischer Generallieuti-
nant. (Perthes, Gotha. 1890. 10 M.). E tábornok, ki később a hétéves 
háborúban a porosz zászlókat ismételten diadalra juttatta, 1739-től 
1743-ig az osztrák hadseregben szolgált és Nándorfehérvárnak 1739-ik 
évi ostromlásában tevékeny részt vett. 

Strefleurs Österreichische Militär-Zeitung. 1890, 6. szám. Die 
Schlacht bei Austerlitz. 



Militärisches Wochenblatt. 1890, 60—62. szám. Die Feldzüge des 
FM. Radetzky in Ober-Italien. 1848—49. 

Dvorak R., III. Frigyes császár viszonya Magyarországhoz Y. László 
és Hunyadi Mátyás korában egészen a soproni békekötésig. (1453—1463.) 
Ez czíme a brünni cseh állam-gymnasium 1890. évi programmjában 
megjelent értekezésnek. 

Warnecke A., Leben und Wirken des Lazarus von Schicendi (I. k. 
Göttingen 1890. 1 Mark 40 Pf.). Schwendi I. Ferdinand és Szapolyai János 
ellenkirályok korában hazánkban is szerepelt. 

Strefßeurs Osterreichische Militär-Zeitung. 1889, 10. füz. Die Be-
lagerung und Einnahme der Cittadella S. Victor von Tortona durch die 
Österreicher. 1799. Továbbá: Gefecht auf der Majevica Planina. 
(1878, 21. Aug.) 

Unsere Zeit (1890. 1. f'üzet). C. Binder-Krieglstein : Radetzky, eine 
Studie. 

Jahrbücher für die deutsche Armee und Marine. (1889 julius és 
aug.). Kunz, Die Feldzüge des FM. Radetzky in Ober-Italien. 1848---49. 

Schlachten-Atlas des XIX. Jahrhunderts, 1820 bis zur Gegenwart. 
(24—25. füzet.) Igló. 1889. füzetenkint 2 Mark 50 Pf. 

Az ambrasi gyűjteményben őrzött nagybecsű «Talhoff er s Fecht-
buch» czímű codexet kiadta Hergsell Gusztáv. (Prága, 1889. 50 Mark.) 
Tartalmazza a törvényszékileg elrendelt és magán-párbajok ábrázolását. 
A munka kétfélekiadásban jelent meg; az egyik az ambrasi, a másik a 
gothai kézirat alapján készült. 

Strefßeurs Österreichische Militär-Zeitung. (1890. auguszt. füzet.) 
Zikan, Der Kampf um die Adria. 1866. 

General-Entwurf zur Errichtung eines Cadetten-Collegiums in 
Ungarn. Eine militär-pädagogische Studie. (Pozsony, Heckenast. 1890. 
22 old. 40 Pf.) E röpirat szerzője a pozsonyi hadapród-iskola igazgatója. 

Geschichte des k. u. k. Infanterie-Regiments Nr. 38. (Mollindry). 
írták Czigler G. és Werner A. — Az ezred alapítása az 1725. évbe esik. 
Először is Ligne herczeg alatt, Németalföldön harezolt. A Napoleon-féle 
háborúk idején, 1809-benfeloszlattatott, 1814-ben azonban újjászervezték. 
Kitűnt 1848-ban Brescia ostrománál, szintúgy az 1866. évi hadjáratban. 
1866 óta magyar ezreddé van átalakítva, 1871 óta az ezred hadkiegészítő 
kerülete Kecskeméten van. 

Egy orosz ezred jubileuma. (Az Egyetértés 1890. novemb. 15-iki 
számában.) Ez évben ülte meg az Olga-orosz huszár-ezred jubileumát. 
Ez ezred 1849-ben részt vett hazánk elnyomatásában, a váczi csatában 
azonban óriási kudarezot és veszteséget szenvedett. (Elvesztett ugyanis 



9 tisztet, 176 közembert és 258 lovat.) A mostani ezredes, Bjelogusin, bír 
szerint meg is emlékezett e csatáról és kiemelte a magyar Miklós-huszá-
rok vitézségét. 

H l . A M A G Y A R H A D T Ö R T É N E T I I R O D A L O M 
R E P E R T Ó R I U M A . 

SZENT LÁSZLÓ (1070-1095) KORA. 

A már több ízben felsorolt kézikönyvek folytatólag. Büdinger : Ein Buch 
ungar. Geschichte 1058—1100 (1866) és Huber: Österr. Gesch. 
I. köt. Pray: Dissert. de S. Ladislao (1794) és Prav: Diatribe in 
dissert. de S. Ladislao ab Anton. Gdnotzy conscriptam (1777.) 

A főbb kútfők : Kézai (Mátyás Flóriánnál). Spalatoi Tamás, História Salo-
nitana (Schwandtnernál III. köt. és Mátyás Flóriánnál.) - Dandolo 
krónikája (Muratorinál XII. köt.). A byzantinusok között: Zonaras, 
Cinnamus és Anna Komnena. (Bonni kiad. Utóbbit jobban kiadta 
Beiffenscheidt 1885.) 

A'átfó- és oklevél-gyűjtemények : Ludas: Libri IV. de regno 
Dalmatiae et. Croatiae (1666 és többször.) Farlati: Illyricum Sacrum. 
(8. köt. 1751—1819.). 

Kukuljevic: Codex Diplomaticus Begni Croat., Dalmat. et Slavoniae. 
A «Mon. Hist. Slav. Meridional» sorozatnak 2. és 3. része. 

U. az. Jura regni Croatiae, Dalmatiae cum privilegiis. 
•'Racki: Documenta Históriáé Croatiae periodum antiquam illustrantia. 

(«Monumenta spectantia Histor. Slavon. Meridionalium». VII. köt.) 
Fej er: Codex Diplom. kivált a II. és III. köt. 
Wenczel: Cod. Diplom. Árpad, continuens. 
Knauz: Mon. Ecclesiae Strigoniensis. (I. köt. 979 1273.) 
Theiner: Vetera monum. Slavon. Meridional. (I. köt.). 
Tkalcic: Mon. Ecclesi® Zagrabiens. (I. köt.). 
U. az. Mon. Histor. liberae regiae civitatis Zagrabiae. (I. köt. 1889.) 
Hpecial-irodalom : Bomann: Storia della Dalmazia (Venezia 1755. 

2 kötet.) 
C'attalinich: Storia della Dalmazia. (1—3. köt. 1834—35.) 
Sennage: Die ursprüngliche Vereinigung der Königreiche Kroatien, Sla-

vonien und Dalmazien mit Ungarn. (Österr. Zeitschrift für Ge-
schichtskunde. 1836. 1—3.) 



Gebhardi: Gesch. von Dalmat. Croat. Slavonien etc. (1844.) 
Horvát István: Croatien als eine durch Unterjochung erworbene ungar. 

Provinz. 1844. 
Gfrörer: Byzantinische Geschichten. Kiadta Weiss. (I. köt. Byzanc és 

Velencze. II. köt. Horvátország, Szerbia, Velencze és Byzanc.) 
Dümmler Ernő értekezése (a bécsi akadémia tört.-bölcsészeti osztály 

1856. évi jelentései között). 
Brasnic: A régi horvát zsupánokról a nemzeti dynastia korában (a zág-

rábi Radban. 25. köt.) 
Mesic: Demetrius vagy Crescentius Zvoinimir. (Rad. 39. köt.). 
Backi: A déli szlávok harcza a nemzeti függetlenségért a XI. században 

(a Rad 30—31. kötetében). 
Klaic: Geschichte Bosniens és: «Slavonien im X—XIII. Jahrhundert». 
Kohlschütter: Venedig unter dem Herzog Peter II. Orseolo (1868.). 

Részben Hopf, Hertzberg és Hirsch a byzanci birodalomra vonat-
kozó művei is ideszólnak. 

Fabianich : La Dalmazia rei primi cinque secoli del Christianesimo. (Zara 
1874.). Kisebb dolgozatok: Cséplő P.: Szent László. (Nagyváradi 
gymnas. programmértekezése 1885.). — Benitzky L.: König Kolo-
man und Kaiser Josef II. Nach dem ungarischen Manuscript des 
Stefan Prély. (Pest, 1858.) Schwab Erasmus: K. Kolomanus (a kas-
sai gymnas. 1858. évi programmjában). — Az apróbb olasz értekezé-
seket 1. Krones Grundriss művében. (I. 91—92. 1. és H. 17.) 

*Pauler Gyula: Horvátország és Dalmátország elfoglalása. (Hadtörtén. 
Közlemények. H. 1888. 197—216. és 320—334. 1.) 

A régi Horvátország és Szlavónia fekvéséről 1. ktil. Pesty Frigyes dolgo-
zatait. (Századok 1885. a 746 s. k. lapon.) — Eltűnt régi vármegyék. 
(I. 36. 1. II. 145. és 222. old.) — Száz politikai levél Horvátország-
ról (1885.). — Továbbá : Gyurikovits: De situ et ambitu Slavoniae 
ac Croatiae. I—III. (1844—47.). Hunfalvy János: Egyet, földrajz I. 
59. és Klaic: Gesch. Bosniens. (30. és 60. lap.) 

od közjogi viszonyokról 1. a régibb nagyszámú irodalmat: Kiss 
«Magyar Közjog» cz. művében. (80. lap.) Gyurikovics: De iuribus 
municipal. et statutis Regnor. Dalm. Croat. et Slav. (1830). To-
vábbá: Anonymi Dalmatae: De iure Hungarorum in Dalma-
tiam. 1783. (Kézirat a bécsi titkos levéltárban. L. Századok 1888. 
524. oldal.) 

Pray G.: Commentatio historica qua regibus Hungáriáé jus in Dalma-
tiam et mare Adriaticum competere ostenditur. (L. Thallóczy Lajos 
értekezését erről a Századokban, 1888. 529 1.) 



Fejér: Croatiae et Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus et relationes. 
(Buda, 1839.) — Wenczel G. és Hajnik J. közjogi művei. — Plive-
ric és Pesty Fr. egymással polemizáló értekezései (az Ungar. Revue-
ben. (1886. évf.) -— Havas Bezső : Dalmáczia visszacsatolása a ma-
gyar birodalomhoz. (Budapest, 1889.) 

König Ladislaus Sieg über die Rumänen. Benigni: Charakteristische 
Schilderungen aus der Geschichte der österr, Staaten. 1809. II. köt. 

Horvátit Petri: Commentatio de initiis ac majoribus Jazygum et Cuma-
norum. (Pest, 1801.). 

Gyárfás J . : A jászok és kúnok története. II. 
Jerney: A palócz nemzet és palócz krónika. (Magy. Tört. Tár. I. 1855.). 

Helyreigazítás. Az utolsó (IY.) füzetben az 580. lapon, 18. sor alul-
ról Kölcsey-egyesület évkönyve helyett olvasd: Középiskolai Szemle 1882. 

A külföldi irodalmat és a magyar hadtörténeti repertóriumot ösz-
szeállította: 

Zsigmond király, pozsonyi várban lévő hadi sátrainak jegy-
zéke lJf'29 és 1430-ban. 

.A kúnok betörései e's betelepíte'se. 

Dr. Mangold Lajos. 

HADTÖRTÉNELMI OKMÁNYTÁR. 
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Anno 1429. 
Tentoria domini regis dimissa 

in castro Posoniensi vulgo 
cherge, sunt ... . . . ___ xxxij 

Et alia tentoria majora . . . viij 
et feria tertia post invocavit 

(febr. 15.) de majoribus 
aportatum est ... . . . ... j 

• 

1429. évben. 
A király úrnak a pozsonyi várba 

elküldött sátorai, köznéven 
cserge ... ... — ... 32 

Es más nagyobb sátorai .. . 8 
És Invocavit vasárnap utáni 

kedden (február 15.) a na-
gyobbakból elvitetett... ... 1 




